
  

Szilády Áron Idegennyelvi Prezentációs Verseny 

VERSENYKIÍRÁS 

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium idegennyelvi 

prezentációs versenyt hirdet 7. és 8. osztályosok számára német és angol nyelvből. 

A verseny célja:  

 a nyelvtanulásban jó képességű tanulók számára versenyeztetési lehetőség biztosítása  

 tehetségek felkutatása és fejlesztése  

 az idegennyelvi kommunikációs készségek fejlesztése 

A verseny tárgya:  

A verseny helyszínén saját készítésű PowerPoint vetítés kíséretében előadandó angol vagy 

német nyelvű prezentáció. 

  Címe:  

  Was bedeutet für mich das Lernen der deutschen Sprache? 

  illetve:  

  What does Learning English Mean to Me? 

 

A prezentáció elkészítésének és előadásának szempontjai: 

- A ppt bemutatására és szóbeli előadására 4 perc időtartam áll rendelkezésre. Ha a versenyző 

a megadott időtartamot túllépi, a zsűri az előadást leállíthatja.  

- A ppt-n szereplő jegyzetek a szóbeli előadás nyelvén kell, hogy megjelenjenek.  

- A ppt bemutatóba hangos videó beágyazása nem megengedett.  

- A ppt-diákon, illetve képanyagon nagyobb összefüggő szöveg ne jelenjen meg. A Ppt 

szóbeli bemutatása során mindenképpen kerülendő a diákra írt szöveg egyszerű felolvasása.   

- Az előadás befejezése után az elhangzott prezentációval kapcsolatban a zsűri néhány kérdést 

tesz fel a versenyzőnek. 

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: 

A versenyre iskolánként és nyelvenként 2-2 fő jelentkezhet. A versenykiírás és a jelentkezési 

lap elérhető a gimnázium honlapján is:  

https://szilady.net/hireink/534-7-8-osztalyos-tanulok-nemet-es-angol-prezentacios-versenye 

Jelentkezni 2019. január 15-ig a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet 

a  verseny@szilady.net címre kérünk elküldeni. 

Szívesen vennénk, ha a felkészítő tanárok a megadott e-mail-címen december 15-ig 

előzetesen jeleznék a részvételi szándékot. 
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A jelentkezés elfogadásnak feltétele az elkészített prezentáció megküldése a zsűri részére e-

mailben 2019. február 4-ig a következő címre:  verseny@szilady.net  

A prezentáció kezdődiáján jelenjen meg a versenyző neve. (Készítette: X.Y.) 

A beküldést követően a prezentáción változtatni már nem lehet. 

 

Nevezési kategóriák: 

I. kategória: Azok a 7-8. osztályos tanulók, akik maximum 4 órában tanulják az adott idegen 

nyelvet. 

II. kategória: Azok a 7-8. osztályos tanulók, akik 5 vagy annál több órában, illetve 

nemzetiségi, kéttannyelvű vagy egyéb tagozaton tanulják az adott idegen nyelvet. 

Nem nevezhet, illetve nem nevezhető olyan tanuló, aki 

 német, illetve angol anyanyelvű, 

 szüleinek vagy egyik szülőjének anyanyelve német, illetve angol, 

 6. életévének betöltése után 6 hónapnál hosszabb időt töltött német, illetve angol 

nyelvterületen.   

A verseny időpontja: 2019. február 20.  

Helyszíne: Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. 

Részleteket a jelentkezés visszaigazolásakor e-mailben küldünk. 

Technikai feltételek:  

Iskolánk biztosítja a verseny lebonyolításához szükséges informatikai és multimédiás 

eszközöket és feltételeket.  

 

 

 

Kapcsolattartók a Szilády Áron Gimnáziumban: 

 

 Éderné Berger Terézia Nagy Zoltán 

 német nyelv angol nyelv 
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